
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind înfrumuseţarea şi buna gospodărire a localităţii

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, înregistrată la nr.571/12.02.2019, prezentat de domunul Dorin Rusu, 

primarul comunei Crucea, Judeţul Suceava;
- raportul compartimentului urbanism al primăriei prezentat de domnul Cîrciu Costael- 

Aurel, înregistrat la nr. 1134/ 21.03.2019;
- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, înregistrat la nr. 1268/ 29.03.2019;

în conformitate cu prevederile art.l alin.(2), art.2, 3, 4, 8, 9, 10 şi 24 din O.G. nr.21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată cu completări şi modificări prin Legea 
nr.515/2002, art.2 alin.(2), art.4 alin.(l) şi (3), art.8 alin.(2) lit.d, alin.(3) şi (4) din O.G.nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si 
completările ulterioare, a rt.l7 şi art.59 alin.(l)lit.A. alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor,republicată, cu modificările si completările ulterioare art.58, art.70 din OUG 
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.f, art.45 alin.(l) şi art.l 15 alin.(l) lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Pentru asigurarea tuturor condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător, buna 
gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, prevenirea abandonării, aruncării şi gestionării necontrolate 
a deşeurilor, cetăţenii, agenţii economici, instituţiile publice, de pe teritoriul comunei Crucea au 
următoarele obligaţii:

a) efectuarea tuturor lucrările necesare pentru întreţinerea şi repararea clădirilor de locuit 
proprietatea acestora, sediilor, anexelor gospodăreşti, magaziilor şi grupurilor sanitare, păstrarea 
aspectului estetic al faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii precum şi a 
gardurilor;

b) asigurarea curăţeniei curţilor, grădinilor şi a celorlalte terenuri pe care le deţin;
c) menţinerea curăţeniei trotuarelor aferente, a locurilor de parcare pe care le 

folosesc, iar pe timp de iarnă să îndepărteze de îndată zăpada şi gheaţa de pe acestea;

d) întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor pentru evacuarea apelor reziduale;
e) igienizarea şi curăţirea cursurilor de a p ă : râul Bistriţa, pârâul Crucii, Casei, Hopăineşti,

Chirii;
f) igienizarea şi curăţarea terenurilor virane din intravilanul şi extravilanul localităţii;

g) igienizarea locului amenajat pentru piaţă ;
h) colectarea separată a deşeurilor pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă;



i) primarul şi viceprimarul se va implica în repararea drumurilor de interes local (balastări, 
plombări, asfaltări) şi vor mobiliza cetăţenii la repararea gardurilor, curăţirea şanţurilor şi a podeţelor 
din faţa gospodăriilor şi a uliţelor.

j) viceprimarul comunei împreună cu pădurarul comunal vor urmări igienizarea, fertilizarea 
şi curăţarea izlazurilor, intravilanul şi extravilanul localităţii de resturi rezultate în urma tăierilor de 
pădure ;

k) viceprimarul comunei va asigura întreţinerea iluminatului public ;
l) viceprimarul comunei va asigura întreţinerea spaţiilor verzi aparţinînd domeniului public, 

refacerea şi completarea acestora cu specii de arbuşti ornamentali;
m) titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel 
încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare 
materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de 
minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi 
desfiinţări.

n) se implementează, instrumentul economic "plăteşte pentru cât arunci", bazat pe 
următoarele elemente: volum şi frecvenţă de colectare.

Art.2. Pentru asigurarea înfrumuseţării şi bunei gospodăriri a comunei Crucea, Judeţul 
Suceava, sunt interzise următoarele fapte:

a) aruncarea sau depozitarea rumeguşului, a animalelor sau păsărilor moarte, a materialelor 
de mase plastice în reţeaua de canalizare sau pâraie, în albiile sau pe malurile râului Bistriţa şi pe 
terenuri virane;

b) sustragerea capacelor stradale de pe canalele de alimentare cu apă şi canalizare;
c) distrugerea sau deteriorarea locurilor de joacă pentru copii;
d) depozitarea materialelor de construcţii şi executarea de schele pe domeniul public şi 

privat fără acordul primăriei;
e) depozitarea şi tăierea lemnelor pe străzi, trotuare, alei sau alte locuri publice;
f) neefectuarea periodică şi în condiţii corespunzătoare a operaţiunilor de dezinfecţie, 

dezinsecţie şi deratizare a locuinţelor, fântânilor, subsolurilor blocurilor şi grupurilor sanitare şi 
nesepararea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă pentru a fi predate la firma colectoare;

g) abandonarea vehicolelor de orice fel sau a resturilor din acestea pe domeniul public;
h) depozitarea sau lăsarea în alte locuri decât cele special amenajate de către agenţii 

economici, a ambalajelor şi rezidurilor rămase după desfacerea mărfurilor în timpul şi după 
terminarea vânzării;

i) nepăstrarea curăţeniei în locurile stabilite de consiliul local pentru desfacerea pfoduselor;
j) depozitarea rezidurilor menajere şi nemenajere în alte locuri decât cele special amenajate;
k) folosirea canalizării pluvuale pentru depozitarea rezidurilor de orice natură ;
l) delimitarea sau distrugerea dotărilor aferente utilităţilor publice (hidrant, conducte, 

tablouri electrice, capace canal), mobilier stradal (bănci, coşuri de gunoi, panouri de publicitate, de 
afişaj, fântâna arteziană din centru comunei) ;

m) aruncarea resturilor de materiale, alimente, hârtii, ambalaje de orice fel, resturi menajere, 
în alte locuri decât cele amenajate în acest scop ;

n) spălarea covoarelor, autovehicolelor şi animalelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi, în 
parcuri, în zonele învecinate cursurilor de apă, ori în zonele adiacente fronturilor de captare a ap e i;

o) lăsarea animalelor şi păsărilor domestice fără supraveghere în locurile publice;
p) nesepararea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă pentru a fi predate la furnizorul de

servicii;



Art.3 Pentru a asigura respectarea curăţeniei şi a normelor igienico-sanitare în piaţă şi 
magazinelor agro-alimentare, agenţilor economici şi persoanelor autorizate le este interzisă vânzarea 
oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei autovehicolelor sau a pietonilor;

Art.4 Se constitue comisia pentru verificarea executării măsurilor de la art.l, după cum 
urmează:

Rusu Dorin-primar
Prahuza Constantin-viceprimar
Aiftimiei Constantin -Siminel-consilier local
Bîrgăuanu Constantin-consilier local
Cojoc Ion-consilier local
Bîrsanu Constantin-consilier local
Sandu I.Florinel-paznic păşune
Art.5 Se stabilesc acţiunile şi repartizarea responsabilităţilor privind zonele de interes local 

pentru lucrătorii din aparatul propriu şi consilierii locali conform anexei la prezenta hotărâre;
Art.6 Nerespectarea prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează după cum

urmează:
a) cu amendă de la 25 la 100 lei cele prevăzute la art.l lit.c şi i, art.2 lit. h, i,

m, si o;
b) cu amendă de la 50 la 200 lei cele prevăzute la art. 1 lit.d şi g;
c) cu amendă de la 100 la 300 lei cele prevăzute la art. 1 lit. b, art.2 lit.g, j şi 1;
d) cu amendă de la 200 la 500 lei cele prevăzute la art.l lit.a, art.2 lit. b, c, d, e, f, k, şi n şi

la art.3;
e) cu amendă de la 500 la 1000 lei cele prevăzute la art.l lit.e si f  şi art 2 lit a, m, o şi p; 
Art.7.în cazul în care prin săvârşirea contravanţiei s-au pricinuit pagube, tariful de evaluare

a acestuia va fi constatat printr-un deviz întocmit de compartimentul de specialitate ale primăriei;
Art.8.Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre se va face de 

către primarul comunei Crucea şi împuterniciţii acestuia;
Art.9.(l) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzut de prezenta 

hotărâre în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de 
contravenţie;

(2) Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul verbal de 
constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data 
aplicării sancţiunii ;

Art. 10. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile OG 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Art.l 1.Consiliul local, primarul şi viceprimarul răspund de organizarea,conducerea, 
îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţarea localităţii, de 
păstrarea ordinii şi curăţeniei în comună.

Art. 12 (1) Prezenta hotărâre se va face publică prin grija secretarului comunei şi va intra în 
vigoare la 30 de zile de la publicare cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.48 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Crucea, 29.03.2019 
Nr. 12


